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العرف والت�شريع �أ�سا�ساً القوانني العاملية
هاجر ال�سعدية
يف جملة الت�سامح يتط ّرق الباحث فايز ح�سني يف مقاله مبجلة «الت�سامح» من منطلق تخ�ص�صه يف القانون �إىل امل�سار التاريخي للنظام القانوين الروماين الالتيني الفرن�سي ،والنظام
القانوين الأجنلو�سك�سوين ،ويركز على تفكيك العرف والت�شريع على اعتبار �أ ّنهما قد �أ�سهما يف تكوين النظام القانوين الأجنلو�سك�سوين والنظام القانوين الروماين الالتيني من جهة،
ومن جهة ثانية لي�ؤكد لنا ب�أ ّنه ال يوجد نظام قانوين يخلو من ت�أثريات القانون الروماين �إال النظام القانوين الإ�سالمي؛ فهو يقوم بدرا�سة مدى احليز الذي �شغله العرف والت�شريع يف
النظام القانوين الروماين والنظام القانوين الأجنلو�سك�سوين؛ وذلك من خالل الرتكيز على حمور من حماور فل�سفة القانون وهو حمور علم املنهج القانوين ()legal methodology
نظرا لأن فل�سفة القانون مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلم القانون وتاريخه .وتباعا لهذا ،فقد قدّم الباحث فايز ح�سني مادته العلمية من درا�سات فل�سفة تاريخ القانون الروماين وفل�سفة تاريخ
القانون الإجنليزي باعتبارهما �أ�سا�س النظام القانون الالتيني والنظام القانوين الأجنلو �سك�سوين .بيد �أ ّن حماولة الو�صول �إىل العرف والت�شريع ودورهما يف النظام القانوين الالتيني
والأجنلو�سك�سوين ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع من فروع الدرا�سات القانونية الهامة وهو «القانون املقارن».
جن��د ال�ب��اح��ث ب��داي��ة ي�ف�ك��ك م�ف�ه��وم��ي « ال � ُع � ْرف» ()custom
والت�شريع ( ،)legislationويق�صد بالعرف (اعتياد النا�س على
��س�ل��وك م �ع ّ�ين يف ن��اح�ي��ة معينة م��ن ح�ي��ات�ه��م االج�ت�م��اع� ّي��ة بحيث
ين�ش�أ لديهم االعتقاد بوجود قاعدة مُلزمة يتعر�ض من يخالفها
جل ��زاء م� ��ادي)� .أ ّم ��ا ال�ت���ش��ري��ع ب��إي�ج��از ف�ه��و (ال �ق��واع��د القانونية
التي ت�صدر عن �سلطة عامة يخت�صها املجتمع بو�ضع القانون يف
�صورة مكتوبة) .فالعرف هو امل�صدر التاريخي الأول لكافة النظم
القانونية املعا�صرة �أي��ا كانت �سواء للقانون الروماين �أو القانون
الإجنليزي .وما زال العرف يحتل مرتبة كربى يف كال النظامني.
�أم ��ا ال�ت���ش��ري��ع ف�ه��و امل���ص��در الأول ل�ل�ق��ان��ون يف ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين
ال��روم��اين الالتيني الفرن�سي وتت�صاعد �أهميته الآن يف النظام
الأجنلو�سك�سوين.
ق�سم الباحث مقالته �إىل حم��اور ،تناول املحور الأول :العرف
ّ
وال�ت���ش��ري��ع يف ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين ال ��روم ��اين ال�لات�ي�ن��ي الفرن�سي.
و�أهم ما �أراد قوله حتت هذا املحور �أن النظام القانوين الروماين
الالتيني الفرن�سي ميتد �إىل القانون الروماين ()Romn law؛
فقد انتقل ال�ق��ان��ون ال��روم��اين �إىل ال�ق��ان��ون الفرن�سي م��ن خالل
تقنينات نابليون 1804م ،وجتلت �أهميته من الناحية القانونية يف
�أنه قد �أ ّثر ت�أثريا كبريا يف ن�ش�أة وتكوين الأفكار والنظم القانونية
العاملية .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ال�شرق قد �أ�سهم كثريا يف تكوين
النظام القانون الروماين ،وقد ّبي �ش َّراح تاريخ القانون من خالل
عدة رواف��د منها قانون حمورابي وقانون بكوخوري�س؛ حيث �أ ّثرا
ت�أثريا كبريا يف قانون الألواح الإثني ع�شر.
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة ال�شرق يف تكوين قانون ال�شعب ،والذي
غري �أ�س�س ومبادئ ونظم القانون املدين الروماين العتيق.
ل�ع��ب ال�ق��ان��ون الفرن�سي دورا و�سيطا ب�ين ال�ق��ان��ون ال��روم��اين
وال �ق��وان�ي�ن احل��دي �ث��ة ح�ي��ث اق�ت�ب����س ال �ق��ان��ون ال�ف��رن���س��ي ال�ق��ان��ون
ال��روم��اين ،و ّ
مت اقتبا�س القانون الفرن�سي يف العديد م��ن ال��دول
احل��دي �ث��ة ل ��ذا ي�ع��د ال �ق��ان��ون ال ��روم ��اين م �� �ص��درًا ت��اري�خ�ي��ا ملعظم
القوانني العاملية ،وخ�صو�صً ا القوانني امل�أخوذة من النظام القانون
الفرن�سي ،كما ب ّ�ين الباحث حي ًزا للعرف والت�شريع من القانون
الروماين يف الع�صور املختلفة التي م ّر بها الرومان بدءا من ع�صر
ال�ق��ان��ون ال�ق��دمي ال��ذي ن�ش�أ فيه ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ن�ش�أة عرفية

�ش�أنه �ش�أن كافة قوانني املجتمعات القدمية .ومتيز ع�صر القانون
القدمي ب�أ ّن م�صدره تر ّكز على م�صدرين هما العرف والت�شريع مع
مالحظة �أن العرف امل�صدر الأ�سا�سي والأول� ،أ ّم��ا الت�شريع فكان
م�صدرا ثانويا حيث مل يظهر �إال يف الع�صر اجل�م�ه��وري ويعترب
�أهم ت�شريع �صدر يف روما يف الع�صر اجلمهوري هو ت�شريع الألواح
االثني ع�شر ،ثم �أت��ى الع�صر العلمي حيث انت�شرت فيه الفل�سفة
الإغ��ري�ق�ي��ة ب�ين ال ��روم ��ان ع�بر ع ��دة رواف ��د مم��ا �أدى �إىل �إح ��داث
تغري هيكلي يف ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ،وب��ال��رغ��م م��ن ت��زاي��د الن�شاط
الت�شريعي يف الع�صر العلمي ظ ّل العرف حمتال مركز ال�صدارة.
�أ ّم��ا فيما يتعلق بالت�شريع فقد ظلت املجال�س ال�شعبية وجمال�س
العامة خمت�صة بالت�شريعات ،ومن الت�شريعات التي �صدرت يف هذا
الع�صر وع��اجل��ت �أم ��ورا �أ�سا�سية ق��ان��ون �أبيوتا ( .)Aebutiaويف
املرحلة الثالثة ،مت جتميع القانون الروماين وانتقاله �إىل فرن�سا،
ويف ه ��ذه امل��رح�ل��ة اجت ��ه ج�ستنيان �إىل جتميع ال �ت�راث ال�ق��ان��وين
الروماين يف جمموعات ر�سمية �سميت جمموعات القانون املدين
(.)Groups of the civil law
امل� �ح ��ور ال � �ث� ��اين :ال� �ع ��رف وال �ت �� �ش ��ري ��ع يف ال �ن �ظ ��ام ال �ق ��ان ��وين
الأجنلو�سك�سوين :القانون الإجنليزي هو �أ�صل النظام القانوين
الأجن�ل��و��س�ك���س��وين وه ��و م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل ف�ق�ه��اء ال�ق��ان��ون
امل�ق��ارن «ال�شريعة ال�ع��ام��ة» ،حيث ب ��د�أت ب��داي��ات النظام القانوين
الأجن�ل��و��س�ك���س��وين ب �غ��زوات ال�ق�ب��ائ��ل الأجنلو�سك�سونية لإجن�ل�ترا
يف ق5م ،ث��م ب��ال�ف�ت��ح ال �ن��ورم��ان��دي ،ث��م ب�ت�ط��ور ال���ش��ري�ع��ة ال�ع��ام��ة
 common lawومرحلة قانون الإن�صاف (.)law of equity
اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ،ال ت �ت ��واف ��ر م �ع �ل��وم��ات ك��اف �ي��ة ب �� �ش ��أن امل��رح �ل��ة
الأجنلو�سك�سونية؛ فقد ��س��اد يف ه��ذه ال�ف�ترة ن�ظ��ام احل�ك��م امللكي
حيث كان ينظر �إىل امللك على �أنه م�صدر للعدالة .وقد جل�أ امللوك
يف هذه الفرتة �إىل �إ�صدار عدة ت�شريعات تعمل بجانب العرف يف
تنظيم �سلوك الأفراد يف املجتمع .بيد �أ ّن ال�سمة الأوىل والأ�سا�سية
ل�ل�ن�ظ��ام ال �ق��ان��وين الإجن �ل �ي��زي يف ال �ف�ترة الأجن�ل��و��س�ك���س��ون�ي��ة هي
�أ ّن ��ه ك��ان ن�ظ��ام��ا ق��ان��ون�ي��ا ي�ق��وم ع�ل��ى خليط م��ن ال�ق��واع��د العرفية
وجمموعة ت�شريعات �سماتها الأ�سا�سية البدائية وال�شكلية ،وكذلك
ك��ان ن�ظ��ام��ا جم� � ّزءا .ول�ق��د م� ّث��ل ال�ف�ت��ح ال��روم��ان��دى ب��داي��ة دخ��ول
النظام ال�ق��ان��وين الإجن�ل�ي��زي حيّز ال�شرائع العاملية .فلقد �أدخ��ل

حكام النورمان يف هذه الفرتة تعديالت �أ�سا�سية وجوهرية يف كافة
نواح النظام القانوين والنظام الق�ضائي ،مما �أدى �إىل تطور نظام
ال�شريعة العامة؛ وهذا ال يعني �أ ّن العرف اندثر واختفى فالعرف
ظل و�سيظل م�صدرًا من م�صادر القانون يف كل الأنظمة القانونية.
وال ميكننا ونحن ب�صدد احلديث عن العرف والت�شريع يف النظام
القانوين الأجنلو�سك�سوين �أن نتجاهل الإ�شارة �إىل قانون الإن�صاف
�أو ال�ع��دال��ة باعتباره م��ن مكونات ه��ذا النظام وم��ن خ�صو�صياته
�أي�ضا باملقارنة للأنظمة القانونية الأخرى.
وي�ع�ت�بر ال�ق��رن  19ه��و ع�صر ال�ت���ش��ري��ع ،وحت��دي��د اخت�صا�صات
املحاكم بوا�سطة ال�برمل��ان؛ �إذ يف ه��ذه الفرتة حت��ول الت�شريع من
جمرد م�صدر ثانوي �إىل م�صدر �أ�سا�سي يتجاوز يف �أهميته ك ًال من
ال�شريعة العامة والعدالة.
و�أخ�يرًا �أب��رز الباحث �أوج��ه التقارب واالختالف ،والعالقة بني
النظام القانوين الأجنلو�سك�سوين والنظام القانوين ال��روم��اين،
على النحو التايل:
يوجد اختالف يف �أ�س�س اال�ستدالل القانوين للنظامني؛ فالنظام
ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين ق��ائ��م ع�ل��ى اال� �س �ت��دالل م��ن ال�سوابق
الق�ضائية ،بينما النظام القانوين الالتيني يقوم على اال�ستدالل
من الن�صو�ص الت�شريعية.
م��ن �أه ��م ��س�م��ات ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين �أن تطور
القواعد املو�ضوعية للقانون يتم من خالل تطور املحاكم من حيث
طبيعتها وت�شكيلها واخت�صا�صاتها .ول��و �أمعنا النظر يف تكوين
ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ال��ذي ه��و الأ��ص��ل التاريخي للنظام القانوين
الالتيني �سنجد �أ ّنهما يت�شابهان �إىل حد ما.
لقد �أثارت العالقة بني القانون الروماين والقانون الإجنليزي
خالفاً كبرياً بني الفقهاء ،ولكن الباحث ي�ؤيد ال��ر�أي القائل ب�أ ّن
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين مل ي�خ��ل م��ن ت��أث�ير ال�ق��ان��ون
الروماين.
ّ
ويف اخل��امت��ة ميكننا ال�ق��ول �إن الأن�ظ�م��ة القانونية تتطور من
خ�لال �إح ��داث ت ��وازن ب�ين متطلبني� :أول�ه�م��ا منهجي ي�شري �إىل
الرغبة يف بناء نظام قانوين متنا�سق ومتما�سك منهجيًا ،واملتطلب
الثاين :حتقيق العدالة مبعنى الرغبة يف البحث عن حلول حمققة
للعدالة.
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